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Čl. 1

Obecná ustanovení
1) Vlastník Smuteční – obřadní síně:
Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČO: 00254801
telefon: (+420) 353 240 111, fax: (+420) 353 825 152 e-mail: meu@nejdek.cz
Rozhodnutí, která přísluší vlastníkovi, vydává Rada města Nejdek nebo jí pověřený orgán.
2) Provozovatel Smuteční – obřadní síně:
Pohřební služba, Roman Neudert, Nám. Karla IV. 235, Nejdek 36221,
IČO: 64853543, DIČ: 7607051903.
Provozovatel zajišťuje správu, údržbu a provoz objektu.

Čl. 2

Rozsah poskytovaných služeb provozovatelem, způsob užívání
1) Smuteční – obřadní síň je poskytována k výpravě smutečních obřadů – pohřbů, a to jak občanských,
tak církevních, pietních aktů, vzpomínkových obřadů. Termín sjednání obřadu nebo jiné akce je po
dohodě s provozovatelem.
2) Provozní doba Smuteční – obřadní smuteční síně – po dohodě s provozovatelem.
3) Smuteční – obřadní síň je otevřena pro smuteční hosty a pro veřejnost 30 min před obřadem.
4) Standartní délka jednoho smutečního obřadu (pohřbu) je stanovena na 30 min.
5) Květinová výzdoba (věnce, kytice, žardiniéry apod.) určená pro smuteční obřad musí být doručena
nejpozději 15 min před smutečním obřadem.
6) Požadavky na organizaci pohřbu přijímá obřadník nejpozději půl hodiny před vlastním obřadem.
7) Pozůstalí zemřelého a smuteční hosté se mohou pohybovat pouze v místech, které jsou pro ně
vyhrazeny, a to zejména z důvodů hygienických, epidemiologických a bezpečnostních.
8) Smuteční obřad je zahájen na pokyn obřadníka, který zodpovídá za důstojné provedení obřadů –
pohřbů a je pověřený provozovatelem.
9) Přístupu do Smuteční – obřadní síně je bezbariérový. Po celou dobu obřadu jsou k dispozici
otevřené toalety (dámské i pánské), které se nachází v areálu hřbitova.
10) Poskytnutí obřadní síně pro uspořádání obřadu – pohřbu obsahuje:
a) cca 21 míst k sezení,
b) stojany pro věnce a květinovou výzdobu,
c) ozvučovací zařízení,
d) katafalk,
e) květinovou dekoraci pro stálou výzdobu,
f)

hudební přehrávač.

11) Všichni pověření pracovníci smuteční síně používají při smutečních a jiných obřadech vhodný oděv.
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12) Všichni účastníci smutečního obřadu jsou povinni dodržovat výše uvedená ustanovení ve vlastním
zájmu a s ohledem na zachování důstojnosti celého obřadu. Ve všech prostorách pro veřejnost je
zákaz kouření, ve vlastní smuteční síni je zákaz používání mobilních telefonů a jiných zařízení, která
by mohla narušit pietní akt rozloučení se zesnulým.
13) Rada města Nejdek stanovila poplatek 1265,- Kč (včetně DPH) za provedení jednoho smutečního
obřadu.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení
1) Za aktualizaci tohoto předpisu odpovídá jeho zpracovatel.
2) Tento předpis byl schválen na základě usnesení č. RM/893/25/2019.
3) Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2019.

V Nejdku dne 15. října 2019

Ludmila Vocelková
starostka města Nejdek

4

